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Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici beneficiază de cofinanţare din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, începând cu 21.12.2011, pentru o 

perioadă de 24 de luni, pentru proiectul „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele 

de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare 

a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod SMIS 35032 cu o valoare totală de 

12.680.000 lei plus T.V.A. 

Proiectul îşi propune consolidarea capacităţii de instruire a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici şi creşterea capacităţii operaţionale prin dezvoltarea abilităţilor de recrutare, selecţie, evaluare, 

raportare şi management ale unui număr de 1.500 de funcţionari publici din cadrul administraţiei publice 

centrale şi locale, în special responsabili cu gestionarea resurselor umane. 

Până în prezent în cadrul Modulului I „Managementul funcţiei publice” 1500 de funcţionari publici 
şi-au dezvoltat abilităţile în domeniul gestionării procedurilor administrative referitoare la funcţia publică şi 

funcţionarii publici, dintre care 328 bărbaţi și 1.172 femei. 

În cadrul Modulului II „Managementul resurselor umane şi al performanţelor” 500 de funcţionari 

publici şi-au dezvoltat capacitatea de înţelegere a managementului strategic al resurselor umane în 

administraţia publică, dintre aceştia 370 femei și 130 bărbaţi. 

Viitoarele activităţi de formare vor urmări asigurarea sustenabilităţii şi a diseminării continue a 

bunelor practici şi abilităţi dobândite în cadrul proiectului şi după încheierea acestuia. Astfel, 100 de 

funcţionari publici dintre cei care au participat la modulele I şi II au fost selectaţi să participe la sesiunile de 

formare ale modulului III  “Formare de formatori” începând cu luna aprilie 2013. Absolvenţii acestui modul 

vor primi certificat eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări. 

Detalii suplimentare se pot obține de la domnul  Daniel MIHĂILESCU – Manager de proiect, 

Direcţia Programe cu Finanţare Externă, tel: 0374.112.802, email: daniel.mihailescu@anfp.gov.ro  
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